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Psychodynamický výcvik
Kriteria pro výběr frekventantů:
1. Při nástupu do výcviku jim je nejméně 23 let.
2. Mají alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je určeno
především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
3. Nemají zdravotní potíže a osobnostní rysy, které by jim znemožňovaly zdárně absolvovat
podmínky psychoterapeutického vzdělávání. O svém zdravotním stavu odevzdají
místopřísežné prohlášení.
Pozn.: Případné zamlčení nebo nesprávné údaje o něm jsou důvodem k přerušení výběru,
či jeho ukončení.
4. Absolvují výběrový pohovor.

Metodika výběru:
1. Uchazeči poskytnou neformální životopis, který má ráz osobní výpovědi, v rozsahu 5
normostran (psaných na počítači). Pozn.: Životopis se po výběrovém řízení vrátí uchazeči;
životopis je výhradním vlastnictvím uchazeče.
2. Uchazeči absolvují pohovor se dvěma výcvikovými psychoterapeuty.
3. Ve výběrovém pohovoru se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro
psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v
profesní praxi.
Uchazeči budou písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.
Zástupce a odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D., MUDr. PhDr. Jan Poněšický,
Ph.D., PhDr. Jiří Jakubů Ph.D.
Garance je zajištěna přípravou daného výcviku a spoluúčasti na výběru kandidátů, průběžným
odborným kontaktem s lektory a výcvikovými terapeuty, dále návštěvami výcvikových
setkání a teoretickým zpracováním daných programů a účastí na zakončování výcviků.
Výcvikoví lektoři: PhDr. Hana Drábková, MUDr. Pavla Hellerová, PhDr. Marie
Henková, Mgr. Radovan Hrubý, PhDr. Jiří Jakubů Ph.D., Mgr. Jaroslav Janský, PhDr. Karel
Koblic, Mgr. Barbora Kohoutová, Mgr. Karolína Kotovská, Doc. PhDr. Jan Kožnar, Csc.,
MUDr. Alexandra Kroupová, Mgr. Petra Krylová, Mgr. Jan Kulhánek, MUDr. Daniel Mago,
PhDr. Alena Paloušová, MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., Mgr. Alexandra Říhová, MUDr.
Vanda Valentová, Mgr. Petr Voplatek.
Zdravotníci zařazeni do výcvikové skupiny jsou umístěni tak, aby alespoň jeden z dvojice
lektorů měl funkční specializaci z psychoterapie nebo odpovídající certifikovaný kurz a
k individuálnímu terapeutovi, který splňuje stejné kriterium.
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Supervizoři: PhDr. Hana Drábková, MUDr. Pavla Hellerová, PhDr. Marie Henková, PhDr.
Jiří Jakubů Ph.D., PhDr. Karel Koblic, Doc. PhDr. Jan Kožnar, Csc., PhDr. Olga Marlinová,
PhDr. Alena Paloušová, MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
Součástí výcviku je kontinuální supervize pro výcvikové lektory (nejméně deset hodin
supervize v průběhu roku), kterou zajišťují zkušení supervizoři: PhDr. Marie Henková, Doc.
PhDr. Jan Kožnar, Csc., Doc. MUDr. Václav Mikota, MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.,
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Lektoři teoretického vzdělávání: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Doc. MUDr. Olga
Dostálová, PhDr. Hana Drábková, Mgr. Katarina Durecová, Prof. PhDr. Anna Hogenová,
CSc., PhDr. Jiří Jakubů Ph.D., Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., Doc. PhDr. Jaroslav Koťa,
PhDr. Zdeněk Kuťák, PhDr. Olga Marlinová, MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., PhDr.
Jaroslav Šturma, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. A další.
Ve spolupráci s ČSPAP: PhDr. Marie Hošková, MUDr. Dana Kárová. Mgr. R. Karpíšek,
MUDr. Marie Kopřivová, Mgr. Lucie Lucká, PhDr. Olga Marlinová, Doc. MUDr. Václav
Mikota, CSc., MUDr. O. Pěč, MUDr. Ivana Růžičková, PhDr. Slavoj Titl, Mgr. Vladimír
Vavrda, Ph. D., PhDr. Luděk Vrba, MUDr. Mária Vrbová.
Seznam výcvikových lektorů a supervizorů může být doplňován lektory a supervizory, kteří
splňují následující kritéria ČPS a PPF-PVŠPS.
Kritéria pro výcvikového terapeuta
a) Skupinový terapeut
- ukončené psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém nebo
psychoanalytickém směru +
alespoň jeden z dvojice
- funkční specializace z psychoterapie či certifikovaný kurz nebo
- alespoň 5 let praxe po ukončení sebezkušenostní části výcviku
b) Individuální terapeut
- ukončené psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém nebo
psychoanalytickém směru +
- funkční specializace z psychoterapie či certifikovaný kurz nebo
- alespoň 5 let praxe po ukončení sebezkušenostní části výcviku.
Kritéria pro supervizora
a) člen ČIS
b) ukončené psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém nebo
psychoanalytickém směru +
- funkční specializace z psychoterapie či certifikovaný kurz nebo
- alespoň 10 let praxe po ukončení sebezkušenostní části výcviku.
Charakteristika vzdělání: Vzdělání je komplexní, v intencích kriterií ČPS a sestává ze tří
částí.

I. Teoretická část
Teoretická část obsahuje speciální část – 180 hodin vzdělávání v psychodynamickém
přístupu, kterou musí absolvovat všichni. Ti účastníci výcviku, kteří nemají vysokoškolské
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vzdělání v oblasti pomáhajících profesí, musí absolvovat dalších 380 hodin obecného
teoretického vzdělávání.
1) Speciální část obsahuje ve 180 hodinách a) základní teorii psychodynamického a
psychoanalytického přístupu, b) teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální
psychoterapie a dále c) semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností
z nabídky PPF.
a) Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie (organizována ve spolupráci
s ČSPAP) (okolo 90 h):
1. Úvod do psychoanalýzy
Stručný vývoj psychoanalýzy. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie v Čechách
Freud a klasická psychoanalytická tradice
Volné asociace, Přenos a odpor, Freudův výklad snů, Pudová teorie, Topografický a
strukturální model
2. Psychický vývoj
Psychoanalytické vývojové teorie: Freudová, Kleinová
Oidipský konflikt a komplex - mýtus, klasické pojetí, zdravé řešení
Raný vývoj a M.Mahlerová, Winnicott a jeho přístup v psychoanalýze,
3. Psychoanalytická teorie osobnosti - struktura a dynamika I.
Obranné mechanismy, odpor; Regrese; Internalizační procesy, svět objektů. Externalizační
procesy. Sen, práce se sny
4. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.
Teorie konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru
Self-systém, narcistický vývoj; Vývoj superega
5. Psychoanalytické směry I.:
Egopsychologie; Postkleiniáni (W.Bion) a neokleiniáni; Kernberg; Kinston a Cohen; Sullivan
a interpersonální psychoanalýza
6. Psychoanalytické směry II.:
Kohut a Selfpsychologie; Ferenczi a Balint; Britská škola objektních vztahů, Winnicott,
Fairbairn; Modell; Ogden; Vztahová psychoanalýza
7. Psychoanalytické směry III.:
Bowlby, Fonagy: teorie attachmentu a mentalizace
Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I
Transgenerační přenos patologie a traumatu
8. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II:
Variace patologických konfliktů, variace strukturálních deficitů (self-patologie). Mody
fungování; Perverse;
Neurosy (hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa)
9. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy III:
Poruchy osobnosti; Psychosomatický modus; Psychotický modus
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10. Reálný a terapeutický vztah s pacientem:
Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty; Přenos; Protipřenos
11. Psychoterapie jako léčebná metoda. Osobnost terapeuta. Kasuistiky.
Výzkum v psychoterapii a psychoanalýze; Spory v teorii a technice
12. Specifika různých forem psychoanalytické psychoterapie:
Dětská psychoanalytická psychoterapie
Krátká psychoanalytická psychoterapie
Párová psychoanalytická terapie
Skupinová psychoanalytická psychoterapie
Výčet témat může být pozměněn s ohledem na nové odborné, či organizační skutečnosti a
učitele. Nebude tím však narušena kvalita teoretické přípravy. Rovněž celkový počet hodin
teorie zůstane stejný.
b) Teorie komunitní a skupinové psychoterapie
1. Historický vývoj a modely práce se skupinou (např. Bion, Foulkes,Yalom….). Komunita
jako léčebné společenství (Jones; SUR: Kratochvíl, Růžička, Kalina, …)
2. Yalomovo pojetí práce se skupinou (účinné faktory, role terapeuta ve skupině, práce
„tady a teď“…)
3. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny (příprava, indikace a kontraindikace,
sestavování skupiny, pravidla skupiny, placení a další praktické otázky)
4. Dynamika skupinového dění : vztahy a procesy ve skupině (přenos, protipřenos, sociální
role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a
destruktivní síly ve skupině)
5. Specifické formy skupinové psychoterapie (skupinová práce s dětmi, závislými, pacienty
s neurózou, psychózou, poruchou osobnosti, svépomocné skupiny, kombinování terapií…)
6. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině.
7. Specifika individuální psychoterapie.
8. Využití technik v rámci skupinové terapie (neverbální techniky, arteterapie, relaxace,
sociálně psychologické hry, psychogymnastika, …)
9. Jaký to má vše smysl: proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme,
etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita)
c) Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a
dovedností z nabídky PPF (k doplnění do 180 hodin, případně jako náhrada za
část zameškané teorie).
Tato část zahrnuje např. arteterapii, relaxační metody, aktivní imaginaci, výkladový seminář
snů, krátkodobou psychoterapii fobií a panických stavů, úvod do jiných psychoteraoeutických
směrů.
Získávání terapeutických dovedností je zajištěno v k tomu určených seminářích, cvičeních,
praxí na psychoterapeutických pracovištích a supervizí.
2) Obecná část (380 hodin) zahrnuje zejména přehled současných hlavních
psychoterapeutických směrů a škol, obecnou a speciální teorii osobnosti, vývojovou
psychologii, vztah psychoterapie k nejdůležitějším příbuzným oborům, např. filosofii,
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psychopatologii a vybrané kapitoly z léčby základních duševních poruch, duševních potíží,
psychosomatických potíží a poruch rodinných systémů.
Obecná část obsahuje kromě části povinné také část nepovinnou, která zahrnuje zejména nové
poznatky z psychopatologie, kulturně antropologické otázky psychoterapie, metodologii
výzkumu, speciální semináře a přednášky zaměřené na dílčí problémy jako např. psychologie
muže a ženy, sociální patologii, nové poznatky v jednotlivých školách a směrech, psychobiologii atd.
Obecné teoretické vzdělání je tříleté, první ročník je zakončen písemnou práci a
klasifikovaným zápočtem, po druhém ročníku student absolvuje soubornou zkoušku, po
třetím ročníku vypracuje písemnou odbornou práci, kterou musí obhájit. Součástí závěrečné
obhajoby je i souborná zkouška teoretická. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení a
diplom o absolvování teoretického vzdělání. Diplom je nutný k uznání obecné teorie jako
součásti výcviku.
Základní literatura ke studiu:
Bruchová H. Základy psychoterapie. Praha: Triton 1997
Fonagy, P., Targetová, M. Psychoanalytické teorie. Praha: Portál 2005
Fromm-Reichmannová, F. Principy intenzivní psychoterapie. Praha: Triton 2003
Gabbard, G. O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F 2005
Howardová, S. Psychodynamická psychoterapie. Praha: Portál 2008
Kalina, K. Terapeutická komunita – Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha:
Grada 2008
Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál 2002
Mitchel, S. A., Black, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton 1999
Růžička, J., Ego-analýza. Kritická studie. Praha: Triton, 2010.
Růžička, J. (ed). Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton
2011
Yalom, I. D., Leszczc, M. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007
Ustanovení: Ve výjimečných případech a po dohodě s příslušným zástupcem PVŠPS pro
psychoterapeutický výcvik mohou účastníci výcviku získat osvědčení o speciální části teorie
prostřednictvím jiného renomovaného institutu se shodným zaměřením i obsahem studia.
Teorie speciální části je ukončena orientační zkouškou formou testu (vyhověl-nevyhověl).

II. Sebezkušenostní část obsahuje:
a) Skupinovou zkušenost – nejméně 500 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě
intenzivních setkání probíhajících obvykle 4x v roce. Tato část výcviku je zakončena
písemným shrnutím vlastní zkušenosti účastníka a diskusí ve skupině a závěrečným
zhodnocením výcvikovými terapeuty. Zdárně absolvovaná psychodynamická
sebezkušenost v bakalářském programu PVŠPS může být na doporučení lektorů
sebezkušenosti započítávána do sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku.
b) Individuální zkušenost – nejméně 100 hodin ve frekvenci zpravidla jednou až dvakrát
týdně, následně po ukončení skupinové zkušenosti. Po dohodě (a se souhlasem)
s výcvikovými lektory je možné ji absolvovat současně se skupinovou zkušeností,
nejdříve však ve 4. roce komunitně-skupinového výcviku. Dřívější a neschválená
individuální zkušenost se nezapočítává jako výcviková.
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Individuální terapeut není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl
jeho supervizorem.
Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich psychodynamickým významem a vlivem na současné
mezilidské vztahy a psychické stavy.
2. Interpersonální skupina je orientována na přenosové činitele, které ovlivňují běžné
mezilidské vztahy.
3. Práci s přenosem a protipřenosem v procesu skupinového a komunitního dění.
4. Práce s reálnými vztahy ve skupině a komunitě.
5. Práci se skupinovými jevy a zákonitostmi malé sociální skupiny.
6. Edukaci komunikačních dovedností a jejich předpokladů, jako např. akceptace,
kongruence, empatie, autentičnost, zvládání komunikačně obtížných situací, asertivní chování
v atmosféře respektu a sociálního bezpečí.
7. Komunita se využívá jako bazální společenství pro analýzu přenosu, protipřenosu a
zdravého způsobu navazování a udržování vztahu, je rovněž testovacím prostředím
psychoterapeutické práce ve skupině.
8. Komunita slouží zároveň jako realitní testový prostor výcviku pro frekventanty i pro
vedoucí výcviku.
9. Klubová činnost obsahuje vzdělávací aktivity zábavné, relaxační, odpočinkové a
společenské.
10. Některé skupiny či komunity mohou využít pro ukotvení realitních faktorů komunitu
k návštěvě rodinných příslušníků, či blízkých lidí frekventantů.
Program jednoho výcvikového dne:
7.30 - 8.00
rozcvička
8.00 - 8.30
snídaně
8.30 - 9.30
ranní komunita
10.00 - 13.00 práce po skupinách
13.00 - 15.00 oběd a volno
15.00 - 18.00 práce ve skupinách
18.00 - 19.00 večeře a volno
19.00 - 21.30 společný večer - klub

III. Supervizní část obsahuje:
150 hodin supervize, z toho alespoň
- 80 hodin kontinuální supervize skupinové psychoterapeutické práce u jednoho supervizora
(individuální nebo skupinovou formou). Po ukončení vydává supervizor písemné
rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické
psychoterapie.
- 50 hodin kontinuální supervize individuální psychoterapeutické práce u jednoho
supervizora (doporučuje se individuální formou). Po ukončení vydává supervizor písemné
rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické
psychoterapie.
- 20 hodin supervize jakoukoliv formou (individuální, skupinovou, v Balintovské skupině,
nikoliv týmová supervize). Po ukončení vydává supervizor písemné potvrzení o počtu
absolvovaných hodin.
V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno
PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF
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tak, aby došlo ke shodě názoru.
Podmínky pro práci, která je předmětem supervize:
Skupinová psychoterapeutická práce: skupina, která se schází zpravidla po dobu minimálně
jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny.
Individuální psychoterapeutická práce: klient, který absolvuje minimálně 30 hodin (45-50
minut) individuální terapie ve frekvenci zpravidla minimálně jednou týdně.
Supervizi je možné začít nejdříve po 3 letech sebezkušenostní části a po souhlase
výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem a dříve než ve 4. roce výcviku
nebude započítána jako výcviková supervize. Týmová supervize není považována za
výcvikovou.
Supervizor není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho
individuálním terapeutem.
150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie
Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím
technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má
možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Po ukončení praxe vydává odborník z
pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Délka vzdělání. Celková doba vzdělání je minimálně 6 let.
Zakončení vzdělávacího programu.
Způsob zakončení jednotlivých částí výcviku je popsán výše.
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii je zakončen individuální obhajobou
závěrečné práce před výcvikovou komisí. Obsahem práce je kazuistika, v níž absolvent
prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze
všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým
standardům.
Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná garanty výcvikového programu.
Doporučuje se přítomnost supervizora. Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým
lektorem frekventanta.
O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPSPPF(vzdělávací instituce) osvědčení s diplomem podepsaným dvěma zástupci.
Celoživotní vzdělávání
Absolventům výcviku je doporučeno celoživotní vzdělávání v psychoterapii a příbuzných
oborech. Pokud chce být frekventant veden v seznamu absolventů psychodynamického
výcviku PVŠPS, musí splňovat následující podmínky celoživotního vzdělávání: absolvovat
alespoň
- čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře ročně,
- 10 hodin supervize ročně.
Absolvované odborné akce a supervize se zaznamenávají do indexu celoživotního
vzděláváním, který se předkládá každých 5 let ke kontrole PPF-PVŠPS (vzdělávací instituci).
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Zavazujeme se, že na žádost příslušných výborů a IPVZ projednáme případné etické otázky a
problémy personálního nebo odborného charakteru a přijmeme vhodná opatření, která
z projednání vyplynou.
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Profesní CV odborných garantů
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
nar. 1963
Absolvovaná VŠ :
1993 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika
1994 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie
Další kvalifikace:
1998 – „atestace“ z klinické psychologie
1998 – funkční specializace v systematické psychoterapii
2000 – rigorosní zkouška z klinické psychologie – PhDr.
2002 – postgraduální doktorské studium na FF UK
Výcviky:
1) systematické
1991-94 Pražská psychoterapeutická fakulta – VIAP
Výcvik v psychodynamické psychoterapii VIAP (1994-1998, vedoucí komunity
doc.Kožnar)
Výcvik v rodinné terapii (1993-1995 MUDr.Špitz, PhDr.Gjuričová)
Individuální psychoanalytická (interpersonální) psychoterapie (1994-2000, dr.Marlin)
Výcvik v supervizi (od r.2000, J.Hewson, 80%)
Balintovské skupiny, individ. a skupin. Supervize
2) krátkodobé
Hypnóza (Kratochvíl), Logoterapie (Balcar), Daseinsanalýza (Čálek), ROR dle Exnera,
Koncentrativní pohybová terapie (Goldbergová), Separace dle Junga (Myyra), Transakční
analýza (van Beekum), Práce s traumatem (Quintin), Optimální komunikace (Kožnať),
Poruchy příjmu potravy (Kocourková)
Praxe:
1992 – Středisko mládeže Klíčov, Praha
1993-1994 – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6
od r.1994 – Klinika ESET, Praha
od r.1998 – vedoucí oddělení terapie neurotických a psychosomatických potíží a poruch
Další aktivity:
1994 – Cena Hlávkovy nadace za diplomovou práci „K pojetí šílenství v evropské
myšlenkové tradici“
1998-2000 – výběrové semináře z psychoterapie na PeF UK
od r.1998 – odborné semináře a semináře pro veřejnost na klinice ESET
od r.2000 – odborné semináře na Pražské psychoterapeutické fakultě – VIAP
od r.2001 – lektor na IPVZ – postgraduální vzdělávání psychiatrů
od r.2001 – člen správní rady Českého institutu pro supervizi
od r.2001 – lektor multikulturálního projektu Open Society Fund
od r.2002 – výcvikový lektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
Publikační činnost:
Šimek, A., Jakubů, J. Supervize do Evropy otevřená, Konfrontace 2002, r.13, č.1, str. 48
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (člen výboru ČPS)
Český institut pro supervizi (člen správní rady Institutu a Vzdělávací komise)
Asociace klinických psychologů
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MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
nar. 1943
Praxe:
1969 – 1977: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
1978 – 1979: Dr. Heines Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bremen
1980 – 1982: Universitní nemocnice Tiefenbrunn
1982 – 1986: Katedra psychoterapie a psychosomatiky Düsseldorf
1986 – 1996: Primář Psychosomatické kliniky Isny
Funkční specializaci v psychoterapii nahrazují oprávnění pro výkon psychoterapie
vydaná v Německu:
1978 – oprávnění používat titul psychoterapeut (od lékařské komory v Brémách)
1986 – kvalifikace pro psychoanalýzu, v tomto oboru od r. 2003 cvičný, výukový
psychoterapeut (potvrzeno od DGPT – Německou společností pro psychoanalýzu a
psychoterapii)
1996 – kvalifikace odborného lékaře pro psychosomatiku a psychoterapii (potvrzeno Saskou
lékařskou komorou)
2003 – oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Saského institutu pro
psychoterapii a psychoanalýzu)
2004 - oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Drážďanského institutu pro
psychodynamickou psychoterapii)
Knižní publikace :
PONĚŠICKÝ, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, 208 stran. Druhé
vydání, Triton, Praha, 2004.
PONĚŠICKÝ, J. Fenomen ženství a mužství. Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy, 153
stran.
Druhé vydání, Triton, Praha 2004.
PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci, 155 stran. Triton, Praha 2005.
PONĚŠICKÝ, J. Ćlověk a jeho postavení ve světě. Filosofické otázky – psychologické
odpovědi, 172 stran. Triton, Praha 2006.
PONĚŠICKÝ, J. Zlo v psychoterapii. Vyšlo v Koťa, ,J.( ed.) :Dobro, zlo a řeč
v psychoterapii,, s. 38-41,Triton, Praha 2009

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Nar. 1943
Vzdělání:
1971 Filozofická fakulta UK v Praze, jednooborová psychologie
1970-1972 filosofie umění, estetika 1972 PhDr.
1970-1976, psychoanalytický výcvik, psychoanalytik
1976-1980 pokr. psychoanalytický výcvik, cvičný psychoanalytik
1972-1974 psychedelický výcvik
1974-1979 SUR výcvik
1984 specializace klinická psychologie,
1990-1994 mezinárodní rogeriánský výcvik,
1997-2000 mezinárodní výcvik v supervizi,
1998 Funkční specializace v psychoterapii
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2003 Ph.D.
2003-2005 mezinárodní výcvik v jungiánské řízené imaginaci
2009 UPOL docent
Zaměstnání:
1971 – 1973: PO Sadská (klinický psycholog)
1973 – 1974: Výzkumný ústav kriminologický (knihovník)
1974 – 1975: PO Sadská (klinický psycholog)
1975 – 1978: PL Kosmonosy (klinický psycholog)
1978 – 1984: OÚNZ Praha 10 - jesle (dětský psycholog)
1984 – 1992: OÚNZ Praha 10 (klinický psycholog)
1994 – dosud: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset (ředitel)
2001 – dosud: PVŠPS (rektor)
Pedagogická činnost
1990-1994 Katedra lékařské psychologie FVL UK
1991-1996 Fakulta sociálních věd FFUK
od r. 1990 – 2007 Katedra psychologie FFUK
od r. 2001 Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Odborná a veřejná činnost
1974 zakladatel víkendového stacionáře, Psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice 2,
Sadská
1976 zakladatel stacionáře Linky důvěry, Psychiatrická léčebna Kosmonosy
1978-1984 člen metodické skupiny pro nový systém péče o děti v kolektivních zařízeních
1978 spoluzakladatel Kabinetu pro psychoterapii při katedře psychiatrie FVL UK
1984 zakladatel 1. denního stacionáře při OÚNZ Praha 4
1989 spoluzakladatel Pražského psychoterapeutického institutu
1989 spoluzakladatel OF pro zdravotnictví
1990 zakladatel a 1. prezident Asociace klinických psychologů Čech, Moravy a Slezska
1991-1996 člen poradního sboru ministra zdravotnictví
1991-1993 poradce federálního ministra vnitra
1991 s Doc. MUDr. J. Skálou, CSc, spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty
1992-1997 člen Rady České Televize
1994 zakladatel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET
2001 zakladatel Pražské vysoké školy psychosociálních studií
2012 spoluzakladatel České daseinsanalytické společnosti
Výběr tvůrčí a publikační činnosti:
RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie.1.vyd. Praha: Triton, 2003.
RŮŽIČKA, J. (ed.) Psychosomatické přístupy k člověku. Praha: Triton, 2005
RŮŽIČKA, J., Dobro, zlo a psychoterapie In Koťa. J., (ed) Dobro, zlo a řeč v psychoterapii,
Triton 2009, Praha
RŮŽIČKA, J., Ego-analýza. Kritická studie. Praha: Triton, 2010.
RŮŽIČKA, J., Komunitní a skupinová daseinsanalytická psychoterapie. Praha: PVŠPS, 2010
RŮŽIČKA, J. (ed). Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě, Praha 2012
Triton
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Profesní CV výcvikových lektorů
PhDr. Hana Drábková
nar. 1965
Absolvovaná VŠ :
1989 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie
Další kvalifikace:
1993 – atestace z klinické psychologie
1999 – funkční specializace v psychoterapii
Výcviky:
Gestalt a psychosyntéza
Skupinová psychoterapie (SUR)
Skupinová analýza (ČSPAP)
Aktivní imaginace
Praxe:
1989 – 1997 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Psychiatrická klinika 1.LF UK
1998 – dosud Vzdělávací institut aplikované psychologie, nyní Pražská vysoká škola
psychosociálních studií
2003 – dosud Středisko psychoterapeutických služeb, Praha 1
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Asociace klinických psychologů
Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii
Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

MUDr. Pavla Hellerová
nar. 1943
Absolvovaná VŠ :
1966 - FVL UK Praha
Další kvalifikace:
1970- atestace z psychiatrie I.stupeň
1973- atestace z psychiatrie II. stupeń
1998- funkční specializace v systematické psychoterapii
1972-1979 - Vlastní výcvik v psychoterapii jsem začala v organizaci SUR
externí supervizor komunity SUR.
Praxe:
1966 - 1969 oddělení dětské psychiatrie v Thomayerovì nemocnici v Krči jako sekundární
lékařka
1970 - 1971 na Psychiatrické klinice v Praze 2 jako sekundární lékařka
1971 - 1986 jako zaměstnanec Děkanátu FVL UK ve Výzkumné laboratoři psychiatrické
kliniky jako odborný pracovník
od r. 1972 na Oddělení léčby závislostí v Lojovicích jako psychoterapeut
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1986 - 1991 jako starší sekundární lékař na dětském a dorostovém oddělení psychiatrické
kliniky VFN a 1.LF UK jako psychoterapeut
od r. 1991 pracuji na psychiatrické klinice jako asistent 1.LF UK
od r.1999 jako vedoucí Denního stacionáře pro mládež psychiatrické kliniky
uvedena v seznamu supervizorů ve směru dynamická psychoterapie IPVZ
externí supervizor komunity SUR
Členství:
od r.1993 členem kolegia Pražského psychoterapeutického institutu
od r.1999 místopředsedkyně správní rady SUR a
od r. 2000 předsedkyně výboru psychoterapeutické sekce psychiatrické společnosti
Další aktivity:
od r.198O - výcvikový lektor v komunitách Pražského psychoterapeutického institutu
od r. 1996 - výcvikový lektor v komunitách VIAPu, posléze PVŠPS

PhDr. Marie Henková
nar. 1948
Praxe:
Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka supervizorka.
Funkční specializace v psychoterapii
OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

Mgr. et Mgr. Radovan Hrubý
nar. 1974
Absolvovaná VŠ :
FF UK, psychologie, 2005; ZSF JčU, rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré
osoby, 2000
Praxe:
2005 DPL Opařany Psycholog na oddělení pro děti staršího školního věku
2006 – 2007 Psychosomatická klinika, Praha, Vedoucí denního stacionáře; psycholog
2007 – dosud Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Psycholog na krizovém
oddělení

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
nar. 1963
Absolvovaná VŠ :
1993 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika
1994 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie
Další kvalifikace:
1998 – „atestace“ z klinické psychologie
1998 – funkční specializace v systematické psychoterapii
2000 – rigorosní zkouška z klinické psychologie – PhDr.
2002 – postgraduální doktorské studium na FF UK
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Výcviky:
systematické
1991-94 Pražská psychoterapeutická fakulta – VIAP
Výcvik v psychodynamické psychoterapii VIAP (1994-1998, vedoucí komunity doc.Kožnar)
Výcvik v rodinné terapii (1993-1995 MUDr.Špitz, PhDr.Gjuričová)
Individuální psychoanalytická (interpersonální) psychoterapie (1994-2000, dr.Marlin)
Výcvik v supervizi (od r.2000, J.Hewson, 80%)
Balintovské skupiny, individ. a skupin. Supervize
krátkodobé
Hypnóza (Kratochvíl), Logoterapie (Balcar), Daseinsanalýza (Čálek), ROR dle Exnera,
Koncentrativní pohybová terapie (Goldbergová), Separace dle Junga (Myyra), Transakční
analýza (van Beekum), Práce s traumatem (Quintin), Optimální komunikace (Kožnať),
Poruchy příjmu potravy (Kocourková)
Praxe:
1992 – Středisko mládeže Klíčov, Praha
1993-1994 – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6
od r.1994 – Klinika ESET, Praha
od r.1998 – vedoucí oddělení terapie neurotických a psychosomatických potíží a poruch
Další aktivity:
1994 – Cena Hlávkovy nadace za diplomovou práci „K pojetí šílenství v evropské
myšlenkové tradici“
1998-2000 – výběrové semináře z psychoterapie na PeF UK
od r.1998 – odborné semináře a semináře pro veřejnost na klinice ESET
od r.2000 – odborné semináře na Pražské psychoterapeutické fakultě – VIAP
od r.2001 – lektor na IPVZ – postgraduální vzdělávání psychiatrů
od r.2001 – člen správní rady Českého institutu pro supervizi
od r.2001 – lektor multikulturálního projektu Open Society Fund
od r.2002 – výcvikový lektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
Publikační činnost:
Šimek, A., Jakubů, J. Supervize do Evropy otevřená, Konfrontace 2002, r.13, č.1, str. 48
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (člen výboru ČPS)
Český institut pro supervizi (člen správní rady Institutu a Vzdělávací komise)
Asociace klinických psychologů

Mgr. Jaroslav Janský
nar. 1969
Absolvovaná VŠ :
Filosofická fakulta UK /psychologie/ 1994
Praxe:
1996 – dosud OSVČ psychologické poradenství a diagnostika
1996 - 2006
Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy
psycholog
1993 - 1996
NsP Klatovy, psychiatrické oddělení klinický psycholog
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PhDr. Karel Koblic
nar. 1950
Absolvovaná VŠ :
1973 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie
Další kvalifikace:
1983 – PhDr. (FF UK Praha)
1984 – atestace z klinické psychologie
1997 – funkční specializace v psychoterapii
výcviky v individuální a skupinové psychoterapii, vedení balintovských skupin a supervizi
Praxe:
Klinický psycholog – psychoterapeut
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Asociace klinických psychologů
European Association for Supervision
Český institut pro supervizi
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Mgr. Barbora Kohoutová
nar. 1973
Absolvovaná VŠ :
FF UK Praha – jednooborová psychologie, 2.8.1989-7.5.1996 – SZZK (klinická
psychologie),
Praxe:
18.11.1996-28.2.1998
Domov Duha – integrace osob s mentálním postižením
Psycholožka
1.5.1999-31.3.2003
Dětské centrum Paprsek,
Psycholožka
2.1.2006 – 28.2.2006
Liga Lidských práv – oddělení pro právní ochranu dětí
Asistentka
1.9.2005 – 27.9.2005
Dětské informační centrum Polička Asistentka pro děti s handicapem
2.1.2007 – 30.11.2010 Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Psycholožka
od 1.12.2010 – doposud Klinika ESET
Psycholožka – psychoterapie

Mgr. Karolína Kotovská
nar. 1970
Absolvovaná VŠ :
FF UP Olomouc, magisterské studium: psychologie, 1994
2008 - Funkční specializace v psychoterapii
Praxe:
2004 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií , lektor
2000 - 2008 ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o, psycholog
1995 – 2000 Dětská psychiatrická klinika Motol, psycholog
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Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
nar. 1944
Absolvovaná VŠ :
1972 - Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě – obor: psychologie
Další kvalifikace:
habilitačního řízení: psychologie, Pedagogická fakulta UK Praha, Funkční specializace
v psychoterapii
Praxe:
1972 - 1978- Psychologická výchovná klinika, Bratislava - klinický dětský psycholog
1978 – 1991 - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava –
samostatný výzkumný pracovník
1991 – 1993 - Medical School, University of Minnesota - „Program in Human Sexuality“ terapeut, klinický psycholog, sexuolog
1993 - 1997 - Ministerstvo vnitra ČR - vedoucí tréninkového a konzultačního centra,
poradce a psychoterapeut
1997 - dosud - Psychiatrická léčebna Bohnice - klinický psycholog - specialista
1985-1986, 1990-1991 - odborný asistent na Katedře psychologie FFUK v Bratislavě
1990-1991 - samostatný vědecký pracovník a vědecký asistent na Pedag. fakultě UK Praha
1993 - dosud - docent Pedagogické fakulty UK v Praze
Členství:
Předseda výboru Odborné společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii ČLS JEP 1996dosud
Člen The International Association for Human Relations Laboratory Training, New York,
USA, od r. 1987
Další aktivity:
Psycholog v Manželské a předmanželské poradně v Bratislavě 1973-1991
Člen The Society for the Scientific Study of Sex, USA, od r. 1992
Vzdělávací kursy a programy v oblastech: lidská sexualita, optimální komunikace, řešení
konfliktů, vedení lidí a komunikace, zvládání stresu a duševní zdraví, skupinová dynamika,
výcvik ve skupinové psychoterapii, supervize.

MUDr. Alexandra Kroupová
nar. 1966
Absolvovaná VŠ :
1. lékařská fakulta UK, 1.atestace 1995, specializační způsobilost 2008
2007 - Funkční specializace v psychoterapii
Praxe:
2002 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií, lektor výcviků
2001 - dosud ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o, psychiatr
1992 – 2000 Psychiatrická léčebna Bohnice, psychiatr
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Mgr. Petra Krylová
nar. 1972
Absolvovaná VŠ :
FF UP Olomouc, obor psychologie, 1995, atestace z klinické psychologie 11/2007
Praxe:
1995 – dosud Dr. Zmrzlíková, psychologická a psychoterapeutická ambulance

psycholožka

Mgr. Jan Kulhánek
nar. 1972
Absolvovaná VŠ :
FFUK Praha, jednooborová psychologie, abs. květen 2002, klinická atestace 2005,
funkční specializace v psychoterapii 2006
Praxe:
2002 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií,
lektor
2003 – dosud Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, psycholog
2003 – dosud Soukromá praxe, zaměřena na léčbu poruch příjmu potravy, psycholog
2002 Dětská psychiatrická klinika Motol, psycholog
MUDr. Daniel Mago
nar. 1972
Absolvovaná VŠ :
LH UK Bratislava/1998, 1.atestace 2001, 2. atestace 2006,
Funkční specializace v psychoterapii 2007
Praxe:
2006 - dosud
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
lektor
2001 - dosud ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o psychiatr
1998 - 2006
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela psychiatr

PhDr. Alena Paloušová
nar. 1952
Absolvovaná VŠ :
1975- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika
1979 - FSVP UK - obor žurnalistika
Praxe:
1982 – 1994 - Dětská a dorostová psychiatrie,klinická psychologie a psychoterapie KÚNZ
Středočeský kraj - psycholožka - psychoterapeutka
1994 - dosud - klinická psychologie a psychoterapie - privátní praxe- psycholožka psychoterapeutka
Další aktivity:
Výcviková trenérka v dynamicky orientované psychoterapii
Supervize (zejména v dětské klinické psychologii a psychoterapii)
Působení v oblasti prevence drogových závislostí u dětí a adolescentů.
1998 - Funkční specializace v psychoterapii
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MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
nar. 1943
Praxe:
1969 – 1977: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
1978 – 1979: Dr. Heines Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bremen
1980 – 1982: Universitní nemocnice Tiefenbrunn
1982 – 1986: Katedra psychoterapie a psychosomatiky Düsseldorf
1986 – 1996: Primář Psychosomatické kliniky Isny
Funkční specializaci v psychoterapii nahrazují oprávnění pro výkon psychoterapie
vydaná v Německu:
1978 – oprávnění používat titul psychoterapeut (od lékařské komory v Brémách)
1986 – kvalifikace pro psychoanalýzu, v tomto oboru od r. 2003 cvičný, výukový
psychoterapeut (potvrzeno od DGPT – Německou společností pro psychoanalýzu a
psychoterapii)
1996 – kvalifikace odborného lékaře pro psychosomatiku a psychoterapii (potvrzeno Saskou
lékařskou komorou)
2003 – oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Saského institutu pro
psychoterapii a psychoanalýzu)
2004 - oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Drážďanského institutu pro
psychodynamickou psychoterapii)
Mgr. Alexandra Říhová
nar. 1966
Absolvovaná VŠ :
1994 – Univerzita Komenského, Bratislava (klinická psychologie)
2000 - Funkční specializace v psychoterapii
Praxe:
1994-1999 – Nemocnica Kramáre, Libava – klinický psycholog
2000-2001 – ESET, Vejvanovského, Praha 4 - psychoterapie
od r.2003 – NZZ, Stratovská, Praha 9 – psychoterapie, supervize

MUDr. Vanda Valentová
nar. 1965
Absolvovaná VŠ :
1989 – Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
Další kvalifikace:
1994 – atestace z psychiatrie I.stupně
1997 – atestace z psychiatrie II.stupně
2005 - Funkční specializace v psychoterapii
Praxe:
1989-1992 – Psychiatrická léčebna Bohnice, interna
1992-2003 – Psychiatrická léčebna Bohnice, psychiatrie
od r.2003 – vedoucí odd. rehabilitace a resocializace v PL Bohnice
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Členství:
od r.1994 - Společnost JEP
Další aktivity:
lektorka dynamického výcviku VIAP
supervizní výcvik (ČIS)

Mgr. Petr Voplatek
nar. 1970
Absolvovaná VŠ :
1998 – obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Další kvalifikace:
2001 – atestace z klinické psychologie
1997-2002 – sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik – VIAP (dr.Růžička)
Praxe:
1998-2001 – Psychiatrická léčebna Bohnice, sexuologické oddělení
Další aktivity:
od r.1998 – večerní ambulantní skupina na klinice ESET

Profesní CV supervizorů
PhDr. Hana Drábková
nar. 1965
Absolvovaná VŠ :
1989 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie
Další kvalifikace:
1993 – atestace z klinické psychologie
1999 – funkční specializace v psychoterapii
Výcviky:
Gestalt a psychosyntéza
Skupinová psychoterapie (SUR)
Skupinová analýza (ČSPAP)
Aktivní imaginace
Praxe:
1989 – 1997 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Psychiatrická klinika 1.LF UK
1998 – dosud Vzdělávací institut aplikované psychologie, nyní Pražská vysoká škola
psychosociálních studií
2003 – dosud Středisko psychoterapeutických služeb, Praha 1
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Asociace klinických psychologů
Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii
Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
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MUDr. Pavla Hellerová
nar. 1943
Absolvovaná VŠ :
1966 - FVL UK Praha
Další kvalifikace:
1970- atestace z psychiatrie I.stupeň
1973- atestace z psychiatrie II. stupeń
1998- funkční specializace v systematické psychoterapii
1972-1979 - Vlastní výcvik v psychoterapii jsem začala v organizaci SUR
externí supervizor komunity SUR.
Praxe:
1966 -.1969 oddělení dětské psychiatrie v Thomayerovì nemocnici v Krči jako sekundární
lékařka
1970 - 1971 na Psychiatrické klinice v Praze 2 jako sekundární lékařka
1971 -.1986 jako zaměstnanec Děkanátu FVL UK ve Výzkumné laboratoři psychiatrické
kliniky jako odborný pracovník
od r. 1972 na Oddělení léčby závislostí v Lojovicích jako psychoterapeut
1986 - 1991 jako starší sekundární lékař na dětském a dorostovém oddělení psychiatrické
kliniky VFN a 1.LF UK jako psychoterapeut
od r. 1991 pracuji na psychiatrické klinice jako asistent 1.LF UK
od r.1999 jako vedoucí Denního stacionáře pro mládež psychiatrické kliniky
uvedena v seznamu supervizorů ve směru dynamická psychoterapie IPVZ
externí supervizor komunity SUR
Členství:
od r.1993 členem kolegia Pražského psychoterapeutického institutu
od r.1999 místopředsedkyně správní rady SUR a
od r. 2000 předsedkyně výboru psychoterapeutické sekce psychiatrické společnosti
Další aktivity:
od r.198O - výcvikový lektor v komunitách Pražského psychoterapeutického institutu
od r. 1996 - výcvikový lektor v komunitách VIAPu, posléze PVŠPS

PhDr. Marie Henková
nar. 1948
Praxe:
Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka supervizorka, Funkční specializace
v psychoterapii
OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
nar. 1963
Absolvovaná VŠ :
1993 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika
1994 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie
Další kvalifikace:
1998 – „atestace“ z klinické psychologie
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1998 – funkční specializace v systematické psychoterapii
2000 – rigorosní zkouška z klinické psychologie – PhDr.
2002 – postgraduální doktorské studium na FF UK
Výcviky:
systematické
1991-94 Pražská psychoterapeutická fakulta – VIAP
Výcvik v psychodynamické psychoterapii VIAP (1994-1998, vedoucí komunity doc.Kožnar)
Výcvik v rodinné terapii (1993-1995 MUDr.Špitz, PhDr.Gjuričová)
Individuální psychoanalytická (interpersonální) psychoterapie (1994-2000, dr.Marlin)
Výcvik v supervizi (od r.2000, J.Hewson, 80%)
Balintovské skupiny, individ. a skupin. Supervize
krátkodobé
Hypnóza (Kratochvíl), Logoterapie (Balcar), Daseinsanalýza (Čálek), ROR dle Exnera,
Koncentrativní pohybová terapie (Goldbergová), Separace dle Junga (Myyra), Transakční
analýza (van Beekum), Práce s traumatem (Quintin), Optimální komunikace (Kožnať),
Poruchy příjmu potravy (Kocourková)
Praxe:
1992 – Středisko mládeže Klíčov, Praha
1993-1994 – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6
od r.1994 – Klinika ESET, Praha
od r.1998 – vedoucí oddělení terapie neurotických a psychosomatických potíží a poruch
Další aktivity:
1994 – Cena Hlávkovy nadace za diplomovou práci „K pojetí šílenství v evropské
myšlenkové tradici“
1998-2000 – výběrové semináře z psychoterapie na PeF UK
od r.1998 – odborné semináře a semináře pro veřejnost na klinice ESET
od r.2000 – odborné semináře na Pražské psychoterapeutické fakultě – VIAP
od r.2001 – lektor na IPVZ – postgraduální vzdělávání psychiatrů
od r.2001 – člen správní rady Českého institutu pro supervizi
od r.2001 – lektor multikulturálního projektu Open Society Fund
od r.2002 – výcvikový lektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
Publikační činnost:
Šimek, A., Jakubů, J. Supervize do Evropy otevřená, Konfrontace 2002, r.13, č.1, str. 48
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (člen výboru ČPS)
Český institut pro supervizi (člen správní rady Institutu a Vzdělávací komise)
Asociace klinických psychologů

PhDr. Karel Koblic
nar. 1950
Absolvovaná VŠ :
1974 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie
Další kvalifikace:
1983 – PhDr. (FF UK Praha)
1984 – atestace z klinické psychologie
1997 – funkční specializace v psychoterapii
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výcviky v individuální a skupinové psychoterapii, vedení balintovských skupin a supervizi
Praxe:
Klinický psycholog – psychoterapeut
Členství:
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Asociace klinických psychologů
European Association for Supervision
Český institut pro supervizi
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
nar. 1944
Absolvovaná VŠ :
1972 - Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě – obor: psychologie
Další kvalifikace:
habilitačního řízení: psychologie, Pedagogická fakulta UK Praha, Funkční specializace
v psychoterapii
Praxe:
1972 - 1978- Psychologická výchovná klinika, Bratislava - klinický dětský psycholog
1978 – 1991 - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava –
samostatný výzkumný pracovník
1991 – 1993 - Medical School, University of Minnesota - „Program in Human Sexuality“ terapeut, klinický psycholog, sexuolog
1993 - 1997 - Ministerstvo vnitra ČR - vedoucí tréninkového a konzultačního centra,
poradce a psychoterapeut
1997 - dosud - Psychiatrická léčebna Bohnice - klinický psycholog - specialista
1985-1986, 1990-1991 - odborný asistent na Katedře psychologie FFUK v Bratislavě
1990-1991 - samostatný vědecký pracovník a vědecký asistent na Pedag. fakultě UK Praha
1993 - dosud - docent Pedagogické fakulty UK v Praze
Konzultace vysokoškolským studentům, vedení diplomových prací studentů v oblasti klinické
psychologie, sociální psychologie a poradenství (FFUK Bratislava) 1981-1991
Konzultace při postgraduálním vzdělávání 1985-1986.
Členství:
Předseda výboru Odborné společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii ČLS JEP 1996dosud
Člen The International Association for Human Relations Laboratory Training, New York,
USA, od r. 1987
Další aktivity:
Psycholog v Manželské a předmanželské poradně v Bratislavě 1973-1991
Člen The Society for the Scientific Study of Sex, USA, od r. 1992
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PhDr. Olga Marlinová
nar. 1937
Absolvovaná VŠ :
1960- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor klinická psychologie
Funkční specializace v psychoterapii 1996
Praxe:
1968 – 1973 W.A.White, institut New York – individuální psychoanalytická psychoterapie
1980 – 1982 Postgraduate center for mental health New York – skupinová psychoanalytická
psychoterapie
1982 – 1984 Postgraduate center for mental health New York – supervize
1994 – 2001 odborná asistentka Katedra psychologie FFKU
1994 - dosud - klinická psychologie a psychoterapie - privátní praxe- psycholožka psychoterapeutka
Další aktivity:
Výcviková trenérka v dynamicky orientované psychoterapii
Supervize

PhDr. Alena Paloušová
nar. 1952
Absolvovaná VŠ :
1975- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika
1979 - FSVP UK - obor žurnalistika
Praxe:
1982 – 1994 - Dětská a dorostová psychiatrie,klinická psychologie a psychoterapie KÚNZ
Středočeský kraj - psycholožka - psychoterapeutka
1994 - dosud - klinická psychologie a psychoterapie - privátní praxe- psycholožka psychoterapeutka
Další aktivity:
Výcviková trenérka v dynamicky orientované psychoterapii
Supervize (zejména v dětské klinické psychologii a psychoterapii)
Působení v oblasti prevence drogových závislostí u dětí a adolescentů.
1998 – funkční specializace v psychoterapii

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
nar. 1943
Praxe:
1969 – 1977: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
1978 – 1979: Dr. Heines Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bremen
1980 – 1982: Universitní nemocnice Tiefenbrunn
1982 – 1986: Katedra psychoterapie a psychosomatiky Düsseldorf
1986 – 1996: Primář Psychosomatické kliniky Isny
Funkční specializaci v psychoterapii nahrazují oprávnění pro výkon psychoterapie
vydaná v Německu:
1978 – oprávnění používat titul psychoterapeut (od lékařské komory v Brémách)
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1986 – kvalifikace pro psychoanalýzu, v tomto oboru od r. 2003 cvičný, výukový
psychoterapeut (potvrzeno od DGPT – Německou společností pro psychoanalýzu a
psychoterapii)
1996 – kvalifikace odborného lékaře pro psychosomatiku a psychoterapii (potvrzeno Saskou
lékařskou komorou)
2003 – oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Saského institutu pro
psychoterapii a psychoanalýzu)
2004 - oprávnění k výuce, výcviku a supervizi v psychoterapii (od Drážďanského institutu pro
psychodynamickou psychoterapii)
Knižní publikace :
PONĚŠICKÝ, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, 208 stran. Druhé
vydání, Triton, Praha, 2004.
PONĚŠICKÝ, J. Fenomen ženství a mužství. Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy, 153
stran.
Druhé vydání, Triton, Praha 2004.
PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci, 155 stran. Triton, Praha 2005.
PONĚŠICKÝ, J. Ćlověk a jeho postavení ve světě. Filosofické otázky – psychologické
odpovědi, 172 stran. Triton, Praha 2006.
PONĚŠICKÝ, J. Zlo v psychoterapii. Vyšlo v Koťa, ,J.( ed.) :Dobro, zlo a řeč
v psychoterapii,, s. 38-41,Triton, Praha 2009
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